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خالی از شوخی

جایی در را اخبار این
خواند! نخواهید

(۱)
مذاکره آماده احمدینژاد گفت: ما محمود
او اضافه  ۲۰ درصدی هستیم. غنی سازی سر بر
که فقط۲۰ درصد  مردم اعتراضی نکنند کرد: اگر
با حاضریم ما فقیر، بقیه و باشند غنی مملکت
همین با گفت: او کنیم. مذاکره معترض مردم
پیشنهاد و  هستهای مذاکرات در هم  فرمول
مسکو  مذاکرات در غنیسازی۲۰ درصدی سقف

شرکتکردیم.
(۲)

محمدمرسینامزداسالمگرایاندر انتخابات

خود رقیب اکثریت آرا از جمهوری مصر با ریاست
احمدشفیقجلوافتادواعالم پیروزیکرد.او چند
مقابل هواداران آرا در اعالم نتیجه از بعد دقیقه

مرسی... مرسی... گفت: و شد ظاهر خود
(۳)

ایران جدید مذاکرات هسته ای و دوم دور
طالیی حلقه هتل در یک» بعالوه «پنج گروه با
مسکوانجامگرفت.کارشناسانسیاسیگفتنداز
کههیچبلکه ایرانتصورمیکندششنفر که آنجا
همحریفاستاینمذاکرات را هفتیاهشتنفر
نتیجهمثبتینداشت وهرهفت نفرمذاکرهکننده

باز گشتند! خود به خانه درازتر از پا دست
استخر مذاکره محل هتل که بود شده شایع
و ایمنی و امنیتی دالیل به را خود  مختلط
طول برای ایرانی دیپلماتهای حضور بخصوص
و مسافران تا تعطیل کرده بود مذاکرات مدت

باشند. مهماناننوجوانهتلنگرانینداشته
(۴)

اعالم یارانهها هدفمندی سازمان سرپرست
کردکه بهعلتافزایشناگهانیقیمتنان سهمیه
تومان  تومانبه ۳۱ هزار از۲۸ هزار یارانههایمردم

یافت. خواهد افزایش
ویگفت:هنوزبامجلسبرسرپرداختاضافه
و و برق آب بهای ناگهانی افزایش خاطر یارانه به
هندوانه قیمت گوشت و بنزین و شلیل و و گاز
توافقی سیبزمینی و... و پیاز فرنگی و گوجه و
پرداختیکمیلیون نشدهچوندولتفعالوسع

ندارد. را ایرانی خانوادههای به یارانه تومان
(۵)

نیروی وزیر نامجو مجید زمینه همین در
سه تصویب به توجه با گفت: اسالمی جمهوری
به نان خرید یارانه های برای اضافه تومان هزار
تقریبا برق و هزینه آب ایرانی افزایش خانوارهای

قطعیپیشبینیمی شود.
(۶)

سفارت در مقابل چند خبرنگار، گزارش به
با جعبههای شیرینی ایران تعدادی عربستان در
پذیرایی کشور این ولیعهد مرگ علت به مردم از

به عابران تبریک گفتند. یکیاز کردندو مرگاو را
جواب خبرنگاری توزیع کنندگان شیرینی در این
کسی مرگ خبر از چطور شما بود: پرسیده که
خوشحالمیشویدو شیرینی پخشمیکنیدحتی
باشد؟ سعودی عربستان ولیعهد شخص این اگر
گفت: ولیعهدعربستان؟ آقایشریعتمداری زنگ
نگفت ولی است مرده ولیعهد گفت ما به و زد

ولیعهدعربستان.
(۷)

جمهوری که گفت احمدینژاد محمود
بحران اقتصادی یونان به کمکبه اسالمی حاضر

میباشد.
که بدهند یونانیان قول کرد: اگر اضافه وی
دین و به نباشند مسیحی فردا ارتدوکسهای از
۲۸ هزار  یونانی ماهی هر به بیاورند اسالم روی

خواهد گرفت. تعلق تومان یارانه
الریجانی تایید آقای با البته این گفت: وی

خواهد بود. رییس مجلس
(۸)

یک  کرمان جزایی ۱۰۱ دادگاه شعبه رییس
رانندگی که رانندگی تخلف علت به را نوجوان
به شده عنوان بیاحتیاطی و گواهینامه بدون
شهر محکوم جماعت نماز در مجازات شرکت
یک  برای که است موظف ۱۷ ساله کرد. این پسر
مسجد عشای نماز در شرکت برای آینده سال
مسجد جمعه این به امام را محلهشان، خود

معرفینماید.
شکر را خدا گفت: خبرنگاران به نوجوان این
بدون اگر و نداشتم موتورسیکلت گواهینامه که
بزرگم تکه می گرفتند مرا رانندگی گواهینامه

گوشم بود.
(۹)

به ایران بازار در مرغ گوشت کیلو هر قیمت
حدود سه چیزی که رسید تومان هزار مرز شش
همچنین و کشورهای غربی مرغ در قیمت برابر

میباشد. اقتصادی بحران دچار کشورهای
تحریمهای سخنگویوزارتکشاورزیگفت:
هزار شش مرغ کیلویی حتی با غرب اقتصادی

انداخت. او اضافه کرد: را از پاینخواهند تومان ما
۸۰۰ تومان  و به هزار هزار تومانی دالر که وقتی
فهمیدیم صبر ما درنیامد مردم صدای رسید و

ماست. مردم ما بیشتر از انتظار انقالبی

مصر انتخابات
ب حز ید آ می یش بو که ر طو ن آ
«الخوان آن عربی که «اخوانالمسلمین»
نمایندگی با  است قرار  می شود  المسلمین» 
ریاست دوره انتخابات پیروز اولین مرسی محمد
حسنی حکومت سقوط از بعد مصر جمهوری
در قبال که شفیق احمد او رقیب باشد. مبارک
در مقام دوم است بوده فعال رژیم حسنی مبارک
کمپین یا نفر دو این دارد. قرار این رایگیری
شش را از خود متفاوت کامال انتخاباتی فعالیت

بودند. آغاز کرده  پیش ماه
انتخاباتی خود نطقهای در احمد شفیق
آزاد میخواهند آنها آیا که میپرسیده مردم از
چه و مینوشند چه و میخورند چه که نباشند
میخوانند وچه میبینندوچطور لباس میپوشند
و تحقیر سرکوب را آنها سابق دولت مثل و
فریاد میزدند نمیکند؟ ومردمطرفداراویکصدا
مردم از سپس او نه! نه! یعنی ال...» «ال...
کشورتان میخواهید مردم آیا شما میپرسید:
مردم و شوند؟ بدبخت و بیچاره ایران مردم مثل
(یعنی ال... اکبر! ال... و اهللا می کشیدند: فریاد

نه!) بزرگ است... نه! خدا
تکنوکراتها از طرفداراناحمدشفیقبیشتر
بهجایحکومت میباشندکه روشنفکرانمصر و
حکومت خواهان یک مبارک دیکتاتوری حسنی

دموکراتیکسیستمغربیهستند.
محمدمرسینمایندهحزب«اخوانالمسلمین»
خودش طرفدار مردم از مشابه انتخاباتی نطق در
مثل کشورتان نمیخواهید شما آیا میپرسید:
می کشند: فریاد باشد؟ و همه اسالمی جمهوری

بله!... بله! یعنی نعم! نعم!
و پایین از طبقه  مرسی طرفداران محمد 

دین اسالم متعصب به بسیار محروم اجتماع و
آنها از بسیاری می باشند. شریعت سیستم و
از طریق  را ایران  ۹۰ درصد اخبار  حدود یعنی
که دنبال میکنند ایران عربی چاپ «کیهان»
وضعیت مردم و اسالم جهان گلستان را ایران
اطالعاتشان نتیجتا عالیتصویر میکند و ایرانرا
داد مردم به خدا میباشد. شده کنترل محدود و

برسد... مصر

جهانی مدیریت
از احمدینژاد حرفی محمود است که مدتی
فکر میکنم نمیزند. خودش «مدیریت جهانی»
یکیبهشگفته: آقا محمود، ولش کن،بیاهمین
قضیه کشتنشیعه هاتوسطسنی هابابمبرا توی

پیشکش! دنیا بقیه منطقهخودمانحلکنیم

انسان چاقی مشکل
کره مشکل امروز بزرگترین وقتی که راستی
همه آدم این چرا است گرسنگی و زمین قحطی

داریم؟ فربه و چاق
گزارش چند محققانگلیسی بشر رویکره به
اضافه  بدنش وزن به ۱۵ درصد زمین هر ده سال
این میگردد. چاقتر چاقتر و روز هر و میشود
کشف داروی سرطان جای به محققین بیکار که
و پرخوری بیدرمان فضول مرضهای  سایر و
میگویند بزرگترین شده اند مردم جهان چاقی
دارد. این وجود شمالی آمریکای در درصد چاقی
به اصال بشر شدن چاق تر میگویند دانشمندان

تکاملربطیندارد. قضیه
 ۱۵ وزن اضافه توجه به میکنم با فکر من
زودی کره زمین به سال ده هر درصدی بشر در
بهنگهداشتن وتحملوزنبشرنخواهد دیگرقادر
مدار خویش از احتمال زیاد آینده به قرن و در بود
عاقالنه میکنم فکر من گردید. خواهد خارج
نظیر جهان کشورهای از برخی مردم که است
توسعه با را ویتنام و سودان بیافرا، بنگالدش،

موزیک زنده:جمعه ، شنبه و یکشنبه ها
با کیبرد فرزاد ـ از ساعت ۶ بعد از ظهر 

رقص عربی:
جمعه شب ها، شنبه شب ها و یکشنبه شب ها

www.caspiankentlands.com

رستوران کاسپین

72 Market Street, Gaithersburg, MD 20878

Tel.: 301-590-0007

واقع در گیترزبرگ، مریلند (منطقه کنت لند)

فراهم  و  افزودن  با  رستوران،  این  مدیریت 
در  گسترده  و  تازه  تسهیالت  و  امکانات  آوردن 
بخش کیترینگ خود، آمادگی کامل برای پذیرش 
سفارش های شما به مناسبت های مختلف ، از 
تعداد اندک تا ۴۰۰ نفر، را پذیرفته و به بهترین 

وجه انجام می دهد.

پذیرائی  آماده  تمایل  صورت  در  همچنین 
شایسته در گردهمائی های تا ۱۰۰ نفر در محل 
زیبا و خانوادگی رستوران می باشیم. بوفه این 
انواع  شامل  رستوران  در  گردهمائی ها  گونه 
غذاهای مورد نظر مشتریان گرامی، به اضافه 

انواع پیش غذا و دسر می باشد.

غذای خوشمزه � کیفیت  عالی � سرویس فوق العاده � قیمت مناسب

کلیه غذاهای رستوران کاسپین با نظارت مستقیم خانم شیـرازی تهیه می شود
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ما،گروهعکاسیفوکس
تجربه

تخصص
تکنیک...

رادرخدمتهنرمانمیگذاریم
تازیباترینلحظاتزندگیتانراماندگارسازیم

تضمین شده است!؟ بهشت به ورودم بشم روحانی مرد یک صیغه من اگر که مطمئنی دختر: حاج آقا،
جهنم! توی برم که نمیگم که به تو دروغ من عزیزم! البته آقا: حاج

 بقیه در صفحه ۳۷   

تور گروهی چین با نرخ ویژه

TEL: (703) 879 - 3131     (202) 573 - 8112

Guaranteed lowest rates to Iran, Afghanistan & Europe

Bahareh Riahi

تهران از 590$ ـ  اروپا از 350$ ـ کابل از $1130
به نرخ های باال مالیات اضافه می شود

 پکن (۵ روز) .................................................. از ۱۵۸۰ دالر
۵ شهر مختلف (۹ روز) ............ از ۱۷۷۰ دالر

Tysons Corner
8212 Old Courthouse Road    

Vienna, VA 22182 

703-448-2349

طهماسبی ژیال دکتر
دندانپـزشک

Advanced General Dentistry from Columbia University

Late evening and weekend appointments available

سالتجربه تدریسو دندانپزشکی بیش از۲۰
تخفیفویژهبرایبیمارانیکهبیمهندارند * پذیرفتهمیشود اکثربیمه ها

Skyline Dental Group
5601 Seminary Road, Suite 3 

Falls Church, VA 22041

703-671-9311
www.skylinedentalgroup.com

Emergency: 240-731-3768

نگه ریغو و الغر قحطی و و خشکسالی گرسنگی
رویمدار خویش زمینبتواندمدت ها کره داریم تا

باقیبماند.

چلوکبابی اطالعیه
ساالر تهران

در محترم مشتریان اطالع به وسیله بدین
به که این چلوکبابی میرساند متعدد شعبات
آغاز واسطه به که نان ناگهانی شدن گران علت
گندم صدور کاهش صورت به غرب تحریم های
جای به جاری سال ماه تیر اول تاریخ از میباشد،
«نانو کباب»معروفاینرستورانغذای «کباب
گردید. خواهد عرضه اضافه» کباب سیخ یک با
افزایش تحریمها صورت در است که طبیعی
و گوجه «کباب با غذای قیمت گوشت جهش و
اضافه» کباب با «کباب جایگزین اضافه» پیاز
قوانینکنترلقیمتهای مقرراتو تا خواهدشد
رعایت سوی ما از دولت اصناف شده اتاق اعالم

باشد. شده
عدالتخواه و  مثبت  برادران و  خواهران  از
درشعبات برایصرفغذا درخواستمیکنیمکه
را دیگر مشتریان و نیاورند همراه را خود نان ما

ندهند. آزار
مشتریان عمومی روابط

اینترنت در نوشتههایی اساس بر
مضمون همین با

هم شد مملکت؟ این
واقعازندگیخسته کنندهای داریم.مسیرهای

یکنواخت هر روزه...
وصل اینترنت تا که آشپزخانه بعد و اینترنت
اینترنت به بشودیکچیزیبخوریم. از آشپزخانه
وقتی که اینترنت وصل تا از اینترنت به توالت و
به دوباره توالت از نشود. تلف وقتمان میشود
که است آهسته و کند اینقدر بدمصب اینترنت.
مسیر رختخواب میروم. و به میکنم قطعش
آشپزخانه اینترنت و است. یک مربع ما زندگی

هستند آن ضلع  چهار خواب اتاق و  توالت و
خالی! هم وسطش

***
پخش میشود از ماهواره آگهی تبلیغاتی یک
۵۰۰ هزار  با فقط کانادا مهاجرت به میگوید که
زنگمی زنمو میپرسم:شما تلفن وکیله به دالر.
آنجای اینجملهگذاشتهایدتا در اینکلمهفقطرا

بسوزانید؟ را ما

***
از دخترم را دوست برم وقت میخواستم هر
سر راه گلفروشی از براش بردارم جلوی دانشگاه
وقتی از می بردم. و می خریدم سرخ گل شاخه دو
روی رفت شد و قیمتها باال یارانهها شروع که
دو به جای که می گذارد اس» ام موبایلم «اس
بخرم تا نان سنگک سر راه برایش دو گل شاخه

نره! خونه خالی دست که

***
دکتر میخواهی عزیزم میپرسد: بزرگم مادر

یا مهندس؟ بشی
جواب میدهم: مداح

چرا عالم. خاک اوا می گوید: تعجب با
مداح؟

از سادهتر درسیاش  مواد هم  میگویم:
و نان هم و و مهندسی است دکتری درسهای

آبشبیشتره!

***
برایماشینم بیمه شخصثالثبگیرم. رفتم
داد صادر کرد و بیمه کارت کارمند بیمه یک
بیمه این از انشااهللا که هیچوقت گفت: و دستم

استفادهنکنی!
من بیمه حق امیدوارم هم من دادم: جواب

کوفتتانبشود!

***
از بخرم. کالباس خرده یک مغازه رفتم
این از کارخانه  این  منظور پرسیدم:  فروشنده 
که می گوید زده کالباس بسته که روی نوشته
از شده «تهیه همان تازه» گاو از شده «تهیه

گوشت تازه گاو» است؟
مهم نمیکند. فرقی گفت: و خاراند را سرش

است! تازه که است این

***

دوست منو تو میپرسه: دخترم دوست
داری؟

جوابمیدم: خبمعلومهعزیزم. اگردوستت
ساعت سه دو شب این که هر جای به نداشتم
و پخش میماندم خونه کنم، تلف تو با وقتم را
تماشا را احمدی نژاد  نطق  و نماز جمعه زنده

میکردم!

***
انقالب از بعد ایران در کردن ازدواج پروسه
آشنایی قبال  شده. عوض مفهومش و تعریف
اول کار را حاال ازدواج. بعد و نامزدی بعد بود
بعد و  ازدواج بعد کنی، شروع سکس با باید 

همصیغه!
شده! کال حذف از معادله آشنایی و نامزدی

***
مبارک جدید دختر دوست میگوید: رفیقم

باشه.
نداشتم صیغه نقدی وسع گرفتن میگویم:

گرفتم! اعتباری دختر دوست

***
خفن میپرسم: و میزنم زنگ رفقا از یکی به

داری؟ چی مفن
میخواهی، کراک عشقته! چی هر میگه:

شیشه؟ علف یا کوکایین، حشیش،
خفن باشه خودش میگم: فرقی نمی کنه.

نمیکنه! فرقی موادش است، نشئه گی نصف

تاریخ از گوشههایی
دستهای «آخوندها میگفت: کسروی احمد
و تنها میخورند که مفت کشور این هستند در
برابر در ایستادگی برمیآید دستشان از که کاری
ریسندهاند، نه بافنده اند، نه آنها پیشرفتاست.
نه و دوزندهاند نه کارندهاند، نه سازندهاند، نه
هیچ در یک جمله و نه می فروشند. میخرند

کارهاند.»
گویا اینحرفهای کسرویباعثقتل اوشد.
دونفرمذهبیدوآتشهازکلمههیچ کارهخوششان
کاری که و تصمیم گرفتند «برای این بود نیامده
نیستند کنند که «هیچ کاره» ثابت و بکنند»

کشتند. را کسروی احمدی

خوانندگان از پوزش
روزنامه های سبک به شماره این از بود قرار
به را  ایران پارلمانی اخبار بخش تهران چاپ 
برای و تهیه خودمان مخصوص خبرنگار کمک
عنوان روزنامههای ایران مانند کنیم و درج شما
را است؟»  خبر چه  مجلس کریدورهای  «در 

انتخابکنیم.
پای و بدن عرق بد بوی علت به متاسفانه
چرکی عمامه های بوی بدتر و مجلس نمایندگان
حضور به هنوز موفق آنها، خبرنگار ما کثیف و
نشده و مجلس کریدورهای و راهروها این در 
و بعد از شمارههای آینده را به این بخش جدید
آمریکا برای از ما ارسالی گاز ضد رسیدن ماسک

میکنیم. موکول ایران در خبرنگارمان

شیـخ محضر در
روزی شیخدرمحضراصحابوشاگردان خود
نشستهبودوبا همتلویزیون«جام جم»میدیدند.
لباساین مورد استادنظرتاندر شاگردیپرسید:

و دماغ و چشم فقط که اخبار گوینده خانمهای
چیست؟ میکند نمایان را آنها دهان

خطرش اخبار نوع این دیدن گفت: شیخ
گوینده آن لباس که است اخباری کمتر از دیدن
جلوگیری چون باعث کاندوم نپوشیده شکل به
بین بینندگان در مقاربتی امراض بسیاری از از

گردید. خواهد
جواباستاد خودحیرتزده شاگردان از آنگاه
دیوار و در به کلههایخود را سوییدویدند و بههر

درک نمایند. استاد را عمق تفکر کوبیدند تا

نوزادان نامگذاری
میان پسر در نام محبوبترین میگویند که
و محبوبترین محمد ایران خانوادههای امروز
اساس این بر فاطمه میباشد. و دختر زهرا نام
ایران احوال ثبت سازمان و کشور وزارت آمار

بوده است.
«سکیوریتی شده که اعالم راستا همین در
برایمتقاضیان پیشینه اخذعدمسوء یا چک»و

فرهنگ ایران کانون دوستداران
 IRANIAN CULTURAL ASSOCIATION

James Madison High School, 2500 James Madison Drive, Vienna, VA 22181
یا سه     یک ساختمان شماره از ـ ورودی تریا در کافه

                  

برنامه شروع نیم: و ۷ دوستان؛ ساعت دیدار و شیرینی و صرف چای ،۷ ترتیب برنامه: ساعت

703-817-1651 کانون: اطالعات تلفن
E-mail:info@kanooneiranian.org          www.kanooneiranian.org

تیر) ۱۲) ۲ جوالی دوشنبه

تیر) ۵) جون ۲۵ دوشنبه

سینمایی فیلم نمایش
ایران» فرخ رخ «هفت
رضاییان فرزین کارگردان:

نیبرز رستوران نمایش: محل

نام ایران بخوان به

فروهر پرستو سخنران:



370Iranians, Vol. 16, No. 586, Friday, June 22, 2012 ۲ تیـر ۱۳۹۱  جمعه ،۵۸۶ شماره شانزدهم، ۳۷  ایرانیان، سال

افقی

شماره این جدول

قبل شماره جدول حل

عمودی

صفحه۳۵ از بقیه

۳۳ صفحه از بقیه

و اجتماعی خبـرهای سیاسی

۳۱ صفحه از بقیه

۱۳ صفحه از بقیه

۹ صفحه از بقیه

خالی از شوخی

۲۶ صفحه از بقیه

سال  در که جهان فضانورد زن نخستین ۱ـ 
بود. در فضا ساعت مدت ۷۱ ۱۹۶۳ به

دست  لوالی می گفتندـ  به میراب سابقا ـ ۲
بودن. پابند ـ

اقالم  از ـ برای مذاکره جمعی نشست ـ ۳
شاهزادگان سابقا به عنوانی که ایرانـ  صادراتی

در  قدرتنمایی نوعی به ـ الزم و ـ ضروری ۱
است. حریف برابر

بندگیکنیم!  ما فیالواقعکیگذاشتکه ۲ـ 
بیشرم. و بی ادب ـ خنک و مالیم باد ـ

نوعی دانشنامه  و است اجازهنامه پروانه و ۳ـ 
سلیمان. ـ کشور ملکه راست طرف ـ

کردن  برای خشک ریسمانی نم ـ بوی ۴ ـ
مشهور. و معروف ـ انگور خوشه

بلوا ـ  و آشوب ـ تفضیلی صفت عالمت ـ ۵
رایشها. کشور

ـ ویتامین  آب در پرش نوعی ـ و بیم ترس ۶ـ 
جدولی.

توزین ـ  ـ وسیله دستکاری شده ۷ ـ زخم
عشیره. و طایفه

طریق  آذری ـ اسم ـ بوم و حافظ مرز ۸ ـ
ستاره. ـ میانبر

درختـ از زیرمجموعه هاییک  بخشیاز ۹ـ 
طبل. نواختن برای ستبر دوال ـ سازمان

تنبل در نوشتنمشقـسینی  کارشاگرد ۱۰ـ 
خوش. ـ بوی دیگر ظروف برای جابجایی بزرگ

هم  به هرگز در یک سطح که خطی دو ۱۱ ـ
اعیاد از ـ قمری ماههای هجری از ـ نمیرسند

ویتنامی.
دارو! ـ  از صفات و نشدنی است ۱۲ ـ پیدا

و عار. ـ عیب نوعی چرم
کالم. ـ روانی ـ نمایش سنگین ـ ۱۳

و  پهلوان  ـ مرتبه  و پایه ـ پروردگار  ـ   ۱۴
شجاع.

فیلسوف  و طبیعتشناس تئوری ـ  ۱۵
و و تکامل حیوانات در زمینه تکوین انگلیسی
آب و آبگرم. برای لوله دار و فلزی نباتاتـ  ظرفی

میشد. اطالق
ممزوج  خرید با معموال ـ می گوید «بیا» ـ ۴

درشت. ـ مروارید در همریخته وام ـ است!
و  پذیرفتن  ـ اعیان مجلس عضو ـ   ۵

برآوردن.
تورگنیف. ایوان از رمانی ـ حمام الغری ـ ۶

منفیباف!  عدد ـ گنجشک زبان درخت ۷ـ 
و نورد آهن کش  زوزه ـ  را خواندن یکدیگر ـ

بیابانپیما.
باشد ـ  تا مدرک و می گیرند ۸ ـ میدهند
مرطوب هوای ـ میانبر طریق ـ فساد و بدی

کرده. دم و
دفتر حسابهای  ـ زنبیوه زن مرده، مرد ۹ـ 
آخرینبازمانده دیوانیـآنگاهکه گریهسمورنمایدـ 

رایش سوم.
و  کنکاش  ـ بنیانبرانداز بالهای از ـ ۱۰

مشورت.
ازشهرهای  ـ بهدردنبال شهرت است! در ۱۱ـ 

شرقیتهران.
آسمان ـ  ـ چراغ آن میترسد از ۱۲ ـ زائو

آبراهه. ـ روسو ژاک ژان تربیتی شاهکار

خالص  ـ درخت صمغ ـ مساوی و برابر ـ ۱۳
رهایی. و

چاق  مازندرانی ـ دختر ـ اسب بارکش ۱۴ ـ
فربه. و

جهانی  در جنگ انگلیس فرمانده ارتش ۱۵ـ 
یافت. شهرت فاتحالعلمین به که دوم
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که زندگی بگویم میتوانم کنیم. آمریکا مهاجرت
آینده مرفهی در ایرانداشتیمولی به خاطر نسبتا
و خود شده رفاه کردن قربانی به بچهها حاضر
من بزرگ برادر خوشبختانه شدیم. آمریکا عازم
بود، شده آمریکا شهروند که بود سال سالیان
مساله ای ما سبز کارت گرفتن نظر از این، بر بنا
کردیم. زندگی اول را با برادرم ماه چند نداشتیم.
مدت از بعد ولی ندارم برادرم خانم از گلهای من
با کردن ما زندگی از او که شدم کوتاهی متوجه
اولین در این، بر بنا است. شاکی و گله مند آنها
تغییر و کرده پیدا کوچک آپارتمان یک فرصت
بودیم مجبور شوهرم هم و من هم دادیم. مکان
زود دوصبحبسیار هر شروعکنیم. ازصفر دوباره
این در برمیگشتیم. شبها و میرفتیم کار سر
زمان آن در که را بچهها که بودیم مجبور مدت
بگذاریم. دیگران پهلوی بودند خردسال دو هر

میکنم گناه احساس شدیدا موضوع این از من
روی زیادی اندازه به جریان این که شاهدم چون
روابط ادامه و برقراری مورد در آنها قابلیت های

است. گذاشته منفی اثر دیگران با نزدیک

این سلسله مطالب درباره و عقیدهای چنانچه نظر
زمینه مسایل پرسشی در طرح به اگر مایل یا دارید، و
تلفن شمارههای طریق از میتوانید هستید خانوادگی
با دادور مینا  اینترنتی خانم پایگاه  مراجعه به یا
الکترونیکی نشانی طریق از یا و گرفته تماس ایشان

بفرستید. ایمیل برایشان زیر

۹ تا  ساعت هر دوشنبه از یا سئوال طرح نظر برای
تماس بگیرید: زیر با شماره صبح ۱۰

(301) 530 1933
بگیرید: تماس شماره این با مالقات وقت تعیین برای

(301) 530 4806
وبسایت: پست الکترونیکی و نشانی

www.minadadvar.com
minadadvar@comcast.com

وابستگی... الگوهای اثر

گرین کارت قرعهکشی برندگان ولو ویزای آمریکا
و محمد ویژه به عربی نامهای با افرادی برای
حالی در می کشد طول ماه چندین فاطمه و زهرا
بیژن ایرانی مانند اصیل نام های متقاضیان با که
روزه چند و... شهرزاد و سیما و مینا و تورج و
اداره ادارهحفاظتملیوابسته به جوابمثبت از

مهاجرتدریافتمینمایند.
انتظار تولد در مادران و پدران به توصیه ما
نامگذاری فرزندان برای که است نوزادشان این
آینده بین باید آنها کنند. فکر بیشتر کمی خود
جمهوری رژیم در خود مادی و اجتماعی مقام و
را یکی خود مهاجر فرزندان آینده و اسالمی

انتخابکنند.

صنف اطلالعیه
تهران نانوایان

بهعلت گرانیمواداولیهتولیدوپختنان ونیز
نهادهایدولتی راستایهمکاریوهمیاریبا در
انطباقباطرحملیهدفمندییارانههایجناب و
که میرساند اطالع به احمدینژاد محمود دکتر
نانهای سایر و نان دو آتشه انواع فروش و پخت
نانوایان و شاطران توسط فرمایشی و سفارشی
دریافتاجازه ازامامجمعهها ممنوعبودهوفقط با
بیت دفتر کتبی دستور و معتبر تقلید مراجع و
ریاست مجلس و ریاست جمهوری  و رهبری 

میباشد. میسر اسالمی شورای
متخلفینبهجزاینقدیوتعلیقپروانهپخت

محکومخواهندشد.
عمومی روابط دفتر

ادبیات بخش

دولت، شما مردمایم... ما
کجا؟ شما کجا؟ ما

بره و بدبخت هستیم، مردم ما
و توپ آخوندزاده و شما دولتی

آبشار برابر در  هستیم شما تفی مقابل در
شیرپال

بوق و بیترمز پرایدیم ما
و المبرگینیها بنزها شما

تلفندستیلنگهکفشی ما
چهار فون آی شما

بخیه از پر شلوارمان ما
دستمالگردنتانچفیه شما
مهر مسکن و میالد ما برج

ایفل و العربی برج شما
میتمرگیم شما میفرمایید، ما

بفرما» آقا «حاج شما گمشو»، برو «آقا ما
هستیم داغ پیاز ما

ویاگرا قرص شما
توچال بهمن یخچال، شما برفک ما

پوره پاره حصیری کولر ما
مطبوعچهار فصل شما تهویه

کهنه نان کلهپاچه با ما
جگر غاز با بریان شما شاتو

پا افتاده تومنی پیش یارانههای۳۰ ما
چشم از میلیاردی هزار سه شما اختالس

افتاده
خس و خاشاک و اوباش ما

و تیز شما هیزم تر
دولت... شما مردمایم... ما

کجا؟ کجاییم،شما ما

اگر داشت. خواهد مشابهی وضع بگیرد شکل
مردم شورش سرتاسری برابر کرملین در رهبران
که آن شدید سرکوب اسد و رژیم علیه سوریه
خود اجازه به جا گذاشته است بر هزاران کشته
اسدحمایتکنند، از رژیم میدهندکههمچنان
دلیلیندارد که دربرابرحرکتیمشابه از مردمایران
ایراندر واکنشدیگریاز خودنشاندهند. مردم
روبرو رژیمی فقط با آینده احتمالی در حرکت هر
خود مردم عام و قتل از کشتار که بود نخواهند
خارجی یک قدرت با احتماال و بلکه ابایی ندارد
خواهند روبرو نیز کشور شمال آبی همسایگی در
نظامیرژیم حاکمدر از حمایتسیاسیو که شد

ورزید. نخواهد دریغ ایران
رسید، پایان به  بی نتیجه مسکو  مذاکرات
حکومت پوتین را با اسالمی جمهوری پیوند ولی

و سران دیگر با اوباما تقویت کرد. پوتینکه همراه
اعالمیه  اوباما با میبرد سر به مکزیک در گروه۲۰
و کلیاتتکیهمی کرد بر کردندکه مشترکیصادر
تالش های اینمیدادکه او مایلنیستبا نشاناز
همکاری ایران بر بیشتر فشار اعمال برای غرب
نیز چیز دوربینها برابر در آنان گرفته کند. چهره
به تردید بدون اما، غرب، نمی داد. نشان دیگری
خواهد متوسل شدیدتری علیه ایران تحریم های
شروع که سنگینی اقتصادی تحریمهای شد.
فشار اقتصادی از بزرگترین است در راه یا شده و
است. کرده تحمیل ایران مردم بر را جنگ زمان
روسیه نظامی و سیاسی پشتیبانی به ایران رژیم
خارج داخل یا از را خود موجودیت است و متکی

نمیبیند. خطر در
برای قوی انگیزه ای نیز مردم آسایش و رفاه
چاره ای رفع تحریمها برای نمیکند تا ایجاد رژیم
ایران پرونده هستهای بیندیشد. بنبست اساسی

مییابد... ادامه

پیوند... و مسکو مذاکرات

... خاورمیانه در آمریکا در برنامه جهانی

ضد نظام چالشگر به نیروهای چه واقعیت (اگر
بلند پروازیهای مناسب به میدهد که فرصت
شدت نظام علیه آلترناتیوسازی زمینه در خود
جنگی به نمیتواند خود خودی به بخشند )
اعالم جنوب علیه کشورهای جهانی نظام که

کرده، پایان دهد.
ضربالمثل قول یک به دیگر  کالمی به
است!» آب که خربزه کن «فکر نان ایرانی قدیم
«ویژگیها» نه نیز  نگارنده این  استنباط به
طرز آخرین نه مطابق و  چینی «معجزه» و
نظامی نیروهای  سازی» «مدرنیزه متداول 
از را جهان زحمتکش بشریت نمیتواند روسی
نظامجهانیسرمایهنجاتدهند. یوغفالکتبار
بطور (و میافتاد اتفاق زمانی رهایی امر وقوع
نظام ضد چالشگران که میگردد ) آغاز دقیق
آغوش به بازگشت با رادیکال چپهای ویژه به
سراسر در رهایی و بیداری خروشان امواج
و توده های کار با ارگانیک پیوند و زدن جهان
ایجادیک با روستا) و تهیدستانشهر زحمت(و

ـ  مالی پروژههای در را نظام راس جدی آلترناتیو
نظامیاش ناکام سازند.

ماخذ: و منابع
یک  از بعد عربی: «انقالب ـ سمیرامین، ۱
 ۱۴ ) ۵۷۶ شماره «پمبازوکا»، نشریه در سال»،

میالدی).  ۲۰۱۲ مارچ
ادامه  تسخیر «سوریه: یونگر، کیم بهار ۲ ـ

میالدی.  ۲۰۱۱ شارلوا، دارد»،
زیر  فقیه «والیت آیت اللهی، تقی محمد ـ ۳
و افکار در مشروطه مشروعه: سیری فکری بنای
تهران۱۳۶۳. الری»، عبدالحسین سید مبارزات

تئوکراتیک :  «وسوسههای سمیرامین، ۴ ـ
نشریه در اسالم»، و مسیحیت بهودیت، 
 ۱۲ شماره و جامعه»، جهان هستی «دیالکتیک

میالدی).  ۱۹۹۹)
مجله «نیشن»شمارههایپاییزو زمستان  ۵ـ 

میالدی.  بهار ۲۰۱۲ ۲۰۱۱ و
پست»، ۲۳ اپریل  «واشنگتن روزنامه ۶ ـ

میالدی. ۲۰۱۲

و دادم نجات نفرشان را و چند سی جان بودند،
و...» گرفتم درجه تخفیف یک آنها برای

صفحه  در سراییها یاوه همین دنباله در و
سه  کمیسیون نظر اظهار وقتی ۲۹۷ میخوانیم :
ترورسرتیپ در که دختری مورد در عفو، نفره
به وزیرجنگ وسیله به و، داشته شرکت زندیپور
گفتهایم «ما بود: گفته رسیده،شاه عرضپادشاه
تبعیض درجامعهمساویهستند، ومردها زنها
جرم مشابه زن این جرم اگر دارد؟ معنایی چه
زن دلیل به چرا میشوند، اعدام که است مردانی
شود؟ گرفته نظر کیفیت مخففه در باید او بودن

شد» اعدام نیز دختر این نتیجتا و
روانی و شخصیتی بیماریهای ثابتی پرویز
مرض برجسته او بیماری ولی بیشماری دارد
دادن وارونه جلوه و دروغگویی در «بیآبرویی 
پادشاه است.  حال» و گذشته در حقیقتها 
گزارشات دیگر نه و درگذشته ایران اکنون فقید
مورد ثابتی مزورانه گزارشات نه و من مخلصانه
تاریخ وجدان محکمه در اما نیست. او داوری
میهنمان، هزارانمثلمننسبتبه تعهدمنو
میهنشان، به اندک ثابتیهای ویرانگری های و

شد. خواهد داوری دو هر
دارد ادامه

سوربن... دانشگاه «ایرانی» ممتاز استاد چگونه

«ویکیلیکس»سایتی است کهتاکنونهزاران
سندطبقه بندی شدهدیپلماتیکونظامیازجمله
نقاطمختلف مکاتباتدیپلماتهایآمریکاییدر
که است، کرده منتشر خود سایت در را جهان
در پی را دیگران و آمریکا دولت اعتراض این امر

داشته است.
اقدام «ویکی مقامات آمریکایی میگویند که

افغانستان در عراقو لیکس»جانسربازان آمریکا
است. انداخته  خطر به را

اتهامسوءاستفادهجنسی به که جولیانآسانژ
قضاییسوئدتحتپیگرد قانونی ازسوی دستگاه
آخرین گزینه های از گرفته استهفتهگذشته قرار
خاک از برای جلوگیری از استرداد خود قانونی
امر ولی در این کرد استفاده بریتانیا به سوئد

داد. او استرداد به رای دادگاه و بود ناموفق

دو از جنسی سوءاستفاده اتهام که آسانژ
انتشار توقف برای دستآویزی را سوئدی زن
میکند هماینک برای اسناد محرمانه توصیف
استردادشبه سوئدازسفارتاکوادور جلوگیریاز

است. کرده پناهندگی درخواست
که  میگوید استرالیایی ۴۰ ساله شهروند این
تحویل او به فرستاده شود احتمال اگر به سوئد
پرونده در مورد پاسخگویی متحده برای ایاالت

دارد. وجود جاسوسی
کوررا، رافائل آمریکایی ضد و چپگرا دولت
نوامبر در این از اکوادور، پیش جمهوری رییس
جولین آسانژ پیشنهاد اعطای پناهندگی  ۲۰۱۰ به

کرده بود.
را او فعالیتهای و آسانژ همواره اکوادور،
قصد که بود و پیشتر گفته است کرده تحسین
که اطالعاتی مورد در کند تا دعوت آسانژ از دارد
به متحده ایاالت فعالیتهای از «ویکیلیکس»

سخنرانی کند. اکوادور در دست آورده
تلویزیون در شبکه اپریل در ماه آسانژ جولین
مصاحبهای اکوادور جمهوری رییس با «آرتی»
را او مصاحبه این در کوررا رافائل و داد انجام

کرد. به ادامه کار تشویق
گرو با زمان بازداشت خود آسانژ از جولین
در اوقاتش را بیشتر سنگین، گذاشتن وثیقهای
لندن شرق در ثروتمندش هواداران از یکی منزل

بود. برده سر به
استرالیا دولت فرانسه، خبرگزاری گزارش به
هفته اعالم کرد «همانگونه این سهشنبه روز
در استرالیا شهروندان تمامی به همیشه که
کمکقانونیمیکنیم،کمک های کشور خارجاز
نیز آسانژ جولیان به را خود قانونی و کنسولی

ادامه خواهیم داد.»


